
إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا  الشيخ :

ريك له وأشهد أن حممدا عبده ورسوله فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال ش

أما بعد : فإن خري الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه وسلم وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة 

بدعة وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار كلميت يف هذه األمسية الطّيبة إن شاء اهللا حول حديث عن الّنّيب 

ه وسلم و أثر عن اإلمام مالك إمام دار اهلجرة رمحه اهللا أما احلديث فهو قوله صلى اهللا عليه صّلى اهللا عليه وآل

( إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر و رضيتم بالزرع و تركتم الجهاد في سبيل اهللا سّلط اهللا وآله وسلم 

احلديث هو اجلملة األخرية سلط اهللا ، والشاهد من هذا  عليكم ذال ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )

عليكم ذال ال ينزعه عنكم حىت ترجعوا إىل دينكم واألثر يلتقي مع هذه اجلملة من احلديث وهو قول اإلمام مالك 

" من ابتدع يف اإلسالم بدعة يراها حسنة فقد زعم أن حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم خان الرسالة رمحه اهللا 

(( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم اإلسالم دينا رك وتعاىل اقرؤوا قول اهللا تبا

، إذا فاحلديث  ، وال يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به أوهلا فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا  " ))

ن مل يكن هلا دولة يف قدمي يأمر املسلمني حينما يذلون ويستعمرون ويستعبدون من كل الدول الكافرة حىت م

الزمان بل كانوا أفرادا مشردين يف بالد الدنيا أولئك هم الذين ضربت عليهم الذلة و املسكنة و باؤوا بغضب من 

اهللا أال وهم اليهود ، فقد أدركنا هذا الزمان الذي احتلت قسم من بالد اإلسالم ومنها فلسطني اليت احتلها 

  . ...اليهود واآلن 

فتجد املسلمني فرقا وشيعا وأحزابا كل يدعي بأن الطريق إلقامة الدولة اإلسالمية وحتقيق اتمع  ... الشيخ :

اإلسالمي وذلك ال ميكن أن يكون إال بإخراج اليهود بفلسطني كل يدعي منهجا ونظاما لتحقيق هذه الغاية اليت 

يف الطريق اليت جيب على املسلمني أن أمجع عليها املسلمون ولكنهم مع األسف الشديد تفرقوا أشد التفرق 

يسلكوها ليعود إليهم عزهم وجمدهم الغابر لستم حباجة إىل أن نتوسع يف تسمية األحزاب القائمة اليوم وفيها 

أحزاب إسالمية فضال عن أحزاب أخرى ال متت إىل اإلسالم بصلة هؤالء ليس كالمنا معهم إمنا كالمنا مع 

الذين كال منهم اختذ منهم منهجا ليقيموا دولة اإلسالم وحيققوا اتمع اإلسالمي إخواننا اإلسالميني األخرين 

لكننا حنن نعتقد أم مل يسلكوا السبيل اليت توصل املسلمني إىل حتقيق هذا اهلدف امع عليه من املسلمني 

  . ...مجيعا على اختالف مناهجهم 

هذا احلديث الذي افتتحنا هذه الكلمة به قد وضع العالج  ذلك ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ... الشيخ :

الناجح الناجع ليعود املسلمون إىل أعزاء ويتغلّبوا على الذين أذلوهم من الكفار مهما كانت أديام ونظمهم ، 



فأنا أريد  ( سلط اهللا عليكم ذّال ال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )حيث قال عليه الصالة والسالم 

، مما ال شك وال ريب فيه أن األمر كما قال ربنا  ( حتى ترجعوا إلى دينكم )ن أن أدندن حول هذه الكلمة اآل

(( إن الدين عند اهللا اإلسالم ومن يبتغ غير اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو في اآلخرة من عز وجل 

  . ...، هذا أمر جممع عليه واحلمد هللا بني املسلمني قاطبة  الخاسرين ))

ولكن مع األسف الشديد إن هذا اإلسالم امع عليه بني املسلمني قد تفرق املسلمون يف فهمهم  ... الشيخ :

على مذاهب شىت و طرائق قددا وهذه هي املشكلة اليت حيياها ويعيشها املسملون اليوم فقد وقعوا فيما عنه 

ذلك نبيه عليه الصالة والسالم يف غري ما حديث حذرهم رب العاملني تبارك وتعاىل يف غري ما آية من كتابه وأكد 

(( وال تكونوا من المشركين من الذين فّرقوا دينهم وكانوا شيعا كّل حزب من أحاديثه ، فاهللا عز وجل يقول 

، هل تفرّقنا يف ديننا بعد أن اتفقنا على أنه هو اإلسالم ال غري ؟ مع األسف الشديد لقد  بما لديهم فرحون ))

(( ولو شاء لون منذ القرن الثاين من اهلجرة ومل يزالوا متفرقني كما قال رب العاملني يف القرآن الكرمي تفرق املسم

، اختلفوا منذ القدمي مث ازدادوا اختالفا  ربك لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ))

لفوا قدميا يف العقائد واألفكار واملذاهب ويف الطرق يف هذا العصر األخري الذي حنياه اليوم حيث تعلمون أم اخت

وما أدراكم ما الطرق طرق الصوفية اليت ال ميكن حصرها وخباصة أّن بعض هذه الطرق تصرّح خبالف القرآن 

، بعض  (( وأّن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ))الكرمي اّلذي يقول 

واهللا عز وجل يقول كما  " الطرق املوصلة إىل اهللا بعدد أنفاس اخلالئق "صراحة دون أيّة مواربة  تلك الطرق تقول

  . ... (( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ))مسعتم آنفا 

لمني ما فقدوه من اد و العّز فاليوم زدنا على تلك االختالفات يف اختاذ الطريق ألن يعود إىل املس ... الشيخ :

وهذا أمر معروف فما هو السبيل وما هو الطريق ؟ لقد أمرنا الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم يف هذا احلديث بأن 

نرجع إىل الّدين وأّكد مالك رمحه اهللا إمام دار اهلجرة أّن هذا الّدين الذي به نعّز وننجوا من الذل ال ميكن أن 

متأخرة وإمنا باملفهوم الذي كان يف ذلك العهد األّول األنور حيث قال مالك رمحه اهللا يف آخر أثره  يكون بفاهيم

و واقعنا  " وال يصلح آخر هذه األّمة إال مبا صلح به أّوهلا فما مل يكن يومئذ دينا ال يكون اليوم دينا "الّسابق 

مى عند بعضهم بالفروع وإمنا حىت مبا يسمى اليوم أن للدين مفاهيم عديدة وعديدة جدا ليس فقط فيما يس

باألصول وبالعقيدة خالفا ملا يلهج به كثري من األساتذة والدكاترة يف اجلامعات يف هذا الزمان حيث يلطّفون 

ويهّونون من شأن اخلالف القائم بني املسلمني قدميا وحديثا بقوهلم اخلالف يف الفروع وليس يف األصول وهذا  

ل فيه إن الواقع يكذبه ،  إن الواقع يكّذب هذه الّدعوة اّليت تقول أّن اخلالف بني املسلمني إمنا كالم أقل ما يقا



هو يف الفروع فقط دون األصول على أّين قبل أن أضرب مثال واحدا يف أّن اخلالف تعّد الفروع إىل األصول أريد 

ع وأصول هذا تقسيم مبتدع ال يرضاه اإلسالم أن أذّكر والذّكرى تنفع املؤمنني أّن الّتقسيم اإلسالمي إىل فرو 

" وال يصلح آخر هذه األمة ولذلك فيكون الرجوع عن هذا التقسم من مجلة ما يدخل يف كلمة اإلمام السابقة 

  . ...إال مبا صلح به أوهلا "

لى الرغم من هذا التقسيم تقسيم اإلسالم إىل أصول وفروع إىل عقائد وإىل أحكام هذا عاقبة أمره ع ... الشيخ :

أنه أمر اصطالحي طارئ االستهانة باخلالف فيما يسمى باألحكام والفروع واالهتمام فقط باخلالف إذا وقع يف 

األصول وهم يصّرحون ال خيالف يف األصول فإذا معىن هذا التقسيم هو إقناع املسلمني ذا الواقع السيء من 

وهذا ال خالف فيه بزعمهم وأما يف الفروع واالختالف يف اخلالف القائم بني املسلمني ألنه إما يف األصول 

، هذا من أثر هذا التقسيم  ( اختالف أمتي رحمة )الفروع عندهم كما يقولون يف احلديث الذي ال أصل له 

الذي يشهد الواقع بأن كل اجلماعات اإلسالمية ال تدندن إطالقا حول اإلصالح الذي أمرت به األنبياء حيث  

، اآلن ال إصالح ال يف العقائد وال يف الفروع  (( وما أريد إال اإلصالح ما استطعت ))يقول كل منهم كان 

اليت هي األحكام ملاذا ؟ عرفتم ملاذا ألن اخلالف يف األصول مرفوع عندهم أي ال حقيقة له وأن املسلمني متفقون 

(( ف اآلية السابقة حيث قال تعاىل يف العقيدة وأما اخلالف يف الفروع فاخلطب فيه سهل بل هو رمحة وهذا خال

فكيف تكون الرمحة تكون الرمحة اختالفا أو يكون االختالف رمحة  وال يزالون مختلفين إال من رحم ربك ))

(( وال تكونوا من المشركين من وهذا خالف اآلية الصرحية كيف و ربنا عز و جل قد مسعتم يف اآلية السابقة 

، مث هو ينهى عن االختالف فيقول عّز و جّل  ا كل حزب بما لديهم فرحون ))الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع

(( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللا و الرسول إن كنتم تؤمنون باهللا واليوم و اآلخر ذلك خير و أحسن 

  . ... تأويال ))

املسلمني فيما اختلفوا فيه اليوم ال تسمعون صوتا يرتفع من مجاعة أو من طائفة أو حزب بوجوب رجوع  الشيخ :

إىل الكتاب والّسّنة إالّ أهل الّسنة أهل احلديث يف كل بالد اإلسالم فهم الذين فقط يدعون الناس إىل ما دعاهم 

(( فإن تنازعتم في شيء فرّدوه إلى اهللا و الّرسول إن كنتم رب الناس إىل الرجوع إىل الكتاب وإىل السنة 

فإذا كان اليوم الدعاة اإلسالميون إال من استثنينا ال يطّبقون هذا األمر اإلهلّي  )تؤمنون باهللا واليوم اآلخر )

بالّرجوع عند االختالف فكيف ميكنهم أن يقيموا دولة اإلسالم فاقد الشيء ال يعطيه ولذلك فنحن حريصون كل 

( سلط اهللا اليوم  احلرص أن نعمل باإلسالم ككّل أّوال وخبصوص هذا احلديث الذي يعاجل املشكلة القائمة

والدين جيب أن يكون مقطوعا يقينّيا يف قلب كل مسلم أنّه  عليكم ذال ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم )



(( ولو كان من عند غير اهللا لوجدوا له مفهوم واحد ، ألّن اهللا عّز وجّل وصف كتابه الكرمي بقوله تبارك وتعاىل 

تالف سواء يف العقائد أو يف األحكام أو يف املناهج كما هو واقع فوجود هذا االخ فيه اختالفا كثيرا ))

اجلماعات اإلسالمية اليوم هذا دليل أنه ليس من اهللا تبارك وتعاىل إذا ما هو املنهج الذي جيب على املسلمني إذا  

( حتى السؤال  كانوا جاّدين وصادقني يف أن يعود إليهم عزهم و جمدهم قال عليه الصالة والسالم جوابا ملثل هذا

وقد ذكر النيب صلى اهللا عليه وسلم ما يشبه هذا العالج يف حديث آخر وقد صدق أيضا  ترجعوا إلى دينكم )

  . ...هذا احلديث اآلخر 

يف سنوات عشرات السنني اليت مضت مث جتلى بصورة أوضح يف هذه الفتنة العمياء البكماء الصماء  ... الشيخ :

ية وهي حرب اخلليج حيث صدق احلديث الذي أشرت إليه أنه صدق يف ما مضى اليت أصابت الدول اإلسالم

( ستداعى عليكم األمم كما من سنني ولكنه جتلى اآلن بصورة أوضح ذلك هو قوله عليه الصالة و السالم 

( ستداعى علكيم األمم كما تداعى األكلة ، ستداعى عليكم األمم ثالثني دولة  تداعى األكلة إلى قصعتها )

إلى قصعتها , قالوا : أو من قلة نحن يومئذ يا رسول اهللا ؟ قال ال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء 

السيل ولينزعن اهللا الرهبة من صدور عدوكم وليقذفّن في قلوبكم الوهن , قالوا : وما الوهن يا رسول اهللا ؟ 

ي جعل الدول الكافرة تتداعى لالستيالء على ، هذا هو مرض املسلمني الذ قال حّب الدنيا وكراهية الموت )

البالد اإلسالمية كلها بعضها حربا وبعضها سلما وسياسة وهذا هو أخبث مكر أصيب به العامل اإلسالمي يف 

هذه الفتنة اليت أشرنا إليها حّب الّدنيا و كراهية املوت هو مرض املسلمني اليوم الذي حيول بينهم حّكاما 

اليهود وقد احتّلوا بالدهم فما هو العالج إذا ؟ ليس العالج يف الّتحّزب والّتكّتل ووضع  وحمكومني أن حياربوا

إمنا املنهج  " وكل يدعي وصال بليلى وليلى ال تقر هلم بذاك "مناهج كّل منهم يعجب مبنهجه وكما قيل قدميا 

إذا الرجوع إىل الدين  الموت )( حب الدنيا وكراهية الصحيح هو ما مسعتم من احلديث واألثر واحلديث األخري 

  . ...مبفهومه الصحيح وبالعمل به لذلك 

قال اهللا تبارك وتعاىل يف سورة العصر ملخصا لنا هذا املنهج الذي جيب أن يسلكه املسلمون عودا  ... الشيخ :

صر إن اإلنسان (( والعإىل دينهم باملفهوم الصحيح وعمال به ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا قال اهللا عز وجل 

، الذين آمنوا وعلموا  لفي خسر إال الذين آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ))

الصاحلات شرطان اثنان لنجاح حىت ال نكون من اخلاسرين يف الدنيا قبل اآلخرة اإلميان والعمل الصاحل , اآلن 

ني املسلمني املثفقني أنه ال خالف بني املسلمني يف العقائد أعود إلبطال ذلك الزعم الذي ينشر يف اجلامعات وب

نأخذ كلمة اإلميان اليت جاءت يف عشرات اآليات من القرآن هل اإلميان اتفق املسملون قدميا وحديثا على ماهيته 



" ؟ اجلواب مع األسف ال ، فعلماء احلديث ومعهم بعض املذاهب الفكرية االعتقادية كاألشاعرة مثال يقولون 

هذا هو القول الصحيح ألن اهللا عز وجل كلما ذكر اإلميان قرن  اإلميان هو اعتقاد يف اجلنان والعمل باألركان "

معه العمل الصاحل كما مسعتم آنفا لكن هناك قول آخر يقول اإلميان هو االعتقاد فقط االعتقاد اجلازم فقط أما 

األعمال الصاحلية ولكن إذا أطلق اإلميان فال يدخل يف األعمال وإن كانت مأمورا ا أي املسملون مأمورون ب

(( ألم ذلك الكتاب ال مسمى اإلميان العمل الصاحل هذا أول خالف يف أول شيء من اإلسالم أال وهو اإلميان 

هذا اإلميان بالغيب اختلف فيه هل هو فقط  (( بالغيب ))مباذا  ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون ))

زم أم يقرتن معه العمل الصاحل ؟ قوالن مذهبان معروفان ماتوردية وأشاعرة ,األشاعرة يقولون بقول االعتقاد اجلا

أهل احلديث كما ذكرته آنفا اإلميان عمل واعتقاد أما املاتوردية فيقولون هو اعتقاد وال يدخل فيه العمل قد يكون 

يل عريض ترتبت حروب بني املختلفني هذا اخلالف سهال يف ظاهر األمر ولكن قد ترتب من وراءه خالف طو 

  . ...فيما مضى من الزمان 

ترّتب من وراء هذ اخلالف خالف ثان هل اإلميان يزيد وينقص أم هو ال يزيد و ال ينقص ؟ الذين  ... الشيخ :

يء إال قابال قالوا إن اإلميان اعتقاد وعمل قالوا يزيد وينقص واآليات كثرية و كثرية جدا بأّن اإلميان يزيد وما زاد ش

للنقص أما الذين يقولون بأّن اإلميان ال يدخل يف مسّماه العمل فيقولون ال ينقص و ال يزيد و لو نقص شعرة 

فهو الكفر بعينه . وأنتم تقرؤون يف أحاديث الشفاعة ، أحاديث الشفاعة املتواترة أّن اهللا عّز و جّل بعد أن يشّفع 

ياء حمّمدا عليه الّصالة و الّسالم و املالئكة و الّصاحلني و الشهداء يقول اهللا عز الّرسل واألنبياء وخباّصة خامت األنب

( شفعت المالئكة و األنبياء والرسل ولم يبق إال شفاعتي فأخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال وجل 

اإلميان ال يزيد و ال  فاألحاديث تتجاوب مع اآليات بأّن اإلميان يزيد و ينقص مع ذلك قيل إنّ  ذرّة من إيمان )

" إمياين كإميان جربيل عليه ينقص و ال يزال اليوم املاليني من املسلمني حيملون هذه العقيدة حىت قال قائلهم 

ذلك ألن اإلميان عندهم حقيقة ال تتجزّأ خالفا ملا مسعتم من آيات ومن أحاديث فكيف إذا  الصالة و السالم "

  . ...يف العقيدة  واألصول يقال أن اخلالف يف الفروع وليس 

ترتب من وراء هذا اخلالف الثاين خالف ثالث وهو كما يسمونه ليس له عالقة بالعقيدة فانظروا  ... الشيخ :

الذي ستسمعونه لعّله أخطر من اخلالف األول والثاين ألنه أثر من هاذين اخلالفني قال قائلهم هل جيوز للحنفي 

حىت اليوم يف كتب الفقه يف كتب األحكام وليس العقيدة كان اجلواب الذي  أن يتزوج بالشافعية ؟ هذا مسطور

استمر العمل عليه سنني طويلة ال جيوز للحنفي أن يتزوج بالشافعية ملاذا ؟ قالوا ألن املذهب الشافعي يقول بأن 

شاء اهللا قال  اإلميان يزيد وينقص ويرتتب من وراء ذلك أن أحدهم إذا سئل هل أنت مؤمن ؟ قال أنا مؤمن إن



أولئك الذين يقولون إن اإلميان ال يزيد وال ينقص من قال أنا مؤمن إن شاء اهللا فقد شك يف إميانه ومن شك يف 

إميانه فهو كافر فاملرأة الشافعية إذا هي كافرة هي شر من اليهودية والنصارنية ألن اليهودية من أهل الكتاب أما 

ذين خالفوا القرآن و السنة يف قوهلم اإلميان ال يزيد وال ينقص وترتب من هذه فخرجت من اإلسالم بزعم هؤالء ال

وراء ذلك أنه إذا قيل ألحدهم هل أنت مؤمن قال أنا مؤمن حقا ألنه قال أنا إمياين كإميان جربيل أما الذي يقول 

لناس إن الناس قد (( الذين قالوا لهم اإن اإلميان يزيد وينقص فيقول إن شاء اهللا ألن اإلميان ال حدود له 

، لذلك يقول أحدهم إذا سئل هل أنت مؤمن ألن اإلميان  )) ...جمعوا لكم فاخشوهم فما زداهم إال إيمانا 

قابل للزيادة أما أولئك ملا فهموا خطأ أن أإلميان ال يزيد وال ينقص رتبوا عليها أمورا خطرية جدا ، نتج من وراءها 

ة الشافعية ألا تشك يف إمياا تبعا ملذهبها إذا قيل هلا هل أنت مؤمنة تقول أنه ال جيوز للحنفي أن يتزوج باملرأ

أنا مؤمنة إن شاء اهللا ومن شك يف إميانه فقد كفر وأنتم تالحظون أن األشاعرة وأهل احلديث معهم كاإلمام أمحد 

القلب و إمنا يقصدون ما رمحه اهللا وغريه من أهل السنة حينما يقولون اإلميان يزيد وينقص ال يقصدون ما فيه 

(( الذين آمنو وعملوا يرتتب من أثار اإلميان من العمل الصاحل الذي يقرنه اهللا عز وجل دائما مع اإلميان 

، فحينما يقول احلنفية عن الشافعية يشكون يف إميام هذه مغالطة يشكون يف إميام أي أثار  الصالحات ))

القلب فال يشكون فيه أبدا قلت آنفا استمرت الفتوى سنني طويلة ال إميانه أي عملهم الصاحل أما الذي يف 

يتزوج احلنفي باملرأة الشافعية حىت جاء رجل من أفاضل علماء احلنفية وهو املعروف بأيب السعود صاحب التفسري 

حنفي أن املعروف به ، ويلقب مبفيت الثقلني ألنه قالوا كان يفيت اجلن مع اإلنس سئل هذا السؤال هل جيوز لل

يتزوج باملرأة الشافعية امسعوا اآلن اجلواب الذي يرضي العاقل أوله ويزعجه آخره ، وهذا من عجائب الفتاوى قال 

جيوز للحنفي أن يتزوج باملرأة الشافعية فهذا خري ألنه خالف الفتوى السابقة اليت قالت ال جيوز لكن امسعوا 

اب يعين سعرها سعر اليهودية والنصرانية هذا يا إخواننا حنن ال نقصد الّتعليل قال جيوز تنزيال هلا منزلة أهل الكت

اآلن إحياء املقبور ألّن هذه املسائل ال يدرسها متفّقهة العصر احلاضر ال يتعمقون يف دراسة املذاهب القدمية هم 

نبّني هلم إن قوهلم  مسرتحيون منها ألن اإلسالم باملفهوم العام هذا هو الذي يهمهم فنحن ال نريد من هذا إال أن

  . ...إن اخلالف يف الفروع وليس يف األصول هذا كذب خيالف الواقع 

وقد يصعب على بعض الناس أن يتقبل هذا املثال و لذلك فأنا أي هذه الكلمة مبثال تسمعونه يف   ... الشيخ :

 ، اهللا موجود يف كّل مكان , اهللا كل يوم ورمبا أكثر من مرة حيث يقول قائلهم وهو يذكر اهللا فيقول ال إله إال اهللا

موجود يف كل الوجود , هذه الكلمة تقال يف كل االس فيها فقهاء , فيها علماء , فيها دكاترة وال تسمع ألحد 

  منهم حّسا يف إنكار هذه العبارة وهي خالف العقيدة اإلسالمية اليت  قال فيها قائلهم 



  ف التمّكن و اّتصال "" و رب العرش فوق العرش لكن *** بال وص

وقال اإلمام عبد اهللا ابن املبارك اّلذي يضرب به املثل يف جهاده يف سبيل اهللا يف زمانه وهو من كبار شيوخ اإلمام 

احفظوا هذه الكلمة ألا مجعت العقيدة الصحيحة يف عبارة قصرية  " ..." اهللا تبارك وتعاىل أمحد إمام السنة 

دة فيما يتعلق بعلو اهللا على عرشه من جهة وإحاطة علمه بعباده من جهة أخرى ، جدا هي خالصة اآليات الوار 

" اهللا تبارك وتعاىل فوق عرشه هذه أول عبارة منه  " اهللا تبارك وتعاىل فوق عرشه بذاته "قال عبد اهللا بن املبارك 

ما  " بائن من خلقه "قوله  والشاهد من كلمة عبد اهللا بن املبارك هذه بذاته بائن من خلقه وهو معهم بعلمه "

معىن بائن ؟ أي مستغن وهو الغين عن العاملني كان اهللا تبارك وتعاىل وال شيء معه مث خلق العرش وخلق 

السموات واألرض كما هو معروف يف الكتاب والسنة فهو بائن من خلقه هذه عقيدة أهل السنة واجلماعة حقا 

 ...مة السابقة اهللا موجود يف كل مكان اهللا موجود يف كل الوجود فما هي عقيدة املسلمني اليوم تلخص يف الكل

.  

وهذا حبث يطول اخلوض فيه فحسيب هذه الكلمة اليت أريد منها أن ألفت نظر احلاضرين و ليبّلغ  ... الشيخ :

الّشاهد الغائب أنه ال خالص للمسلمني مما أحاط م من الذل وال سبيل هلم إلعادة جمد اإلسالم وحكم 

إلسالم ودولة اإلسالم بنظم ابتكروها وتركوا اإلسالم فهما وتطبيقا عمليا جانبا فسوف يظل أمرهم يف تأخر حىت ا

يأذن اهللا عز وجل للطائفة اليت تدعو إىل فهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصاحل والعمل بذلك كما قال 

ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم  (( وقل اعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسولهربنا تبارك وتعاىل 

وسبحانك اللهّم وحبمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك وأتوب إليك واآلن إذا كان  بما كنتم تعملون ))

ألحد سؤال يوجهه أستحب أن يكون حول ما مسعتم فإن مل يكن فأي سؤال جنيب عنه إن شاء اهللا مبا ييسره اهللا 

  وأرجو أن تكون األسئلة منتظمة ولو برفع اليد ، تفضل .تبارك وتعاىل لنا ،

 (( وهو على جمعهم إذا يشاء قدير ))يقول اهللا سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز يف سورة الشورى  السائل :

( ويقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم يف آخر حديث يف صحيح مسلم و يف صحيح اجلامع حاكيا عن ربه 

أال يعين  " واهللا على ما يشاء قدير "وأظن أن الشيخ ال يستحب استخدام عبارة  قادر ) ولكني على ما أشاء

  خيالف ذلك هذه األدلة الواردة يف الكتاب والسنة ؟

اآلية ليس فيها كالم طبعا أما احلديث فنحن نتوقف بالنسبة للحديث فقط والسبب يعود إىل شيئني  الشيخ :

لكثرية املذكورة يف القرآن و املدعومة بكثري من األحاديث تقول إن اهللا على كل اثنني , الشيء األول أن اآليات ا

شيء قدير وليس كما جاء يف رواية مسلم اليت أشرت إليها و هي من حديث ابن مسعود رضي اهللا عنه إذا يشاء 



واهللا على كل " ال شك أن كل شيء مبشيئة اهللا عز وجل لكن هذه الرواية جاءت بلفظني أحدمها على اجلادة  

، األخرى هي هذه اليت ذكرا آنفا وقد سئلت أكثر من مرة حول هذا احلديث فأجبت إن احلديث  شيء قدير "

مع كونه يف صحيح مسلم فهو حيتاج إىل دراسة حديثّية من حيث ترجيح إحدى الروايتني وهذا مما مل نتفرغ له  

ال يصّح لنا أن نتوّجه لنقد أحاديث الصحيحني وإمنا قد كما نقول حنن دائما يف مثل هذه املناسبة مل نتوجه و 

نفعل ذلك أحيانا ملناسبة ما فإن جاءت مناسبة اضطرتنا إىل البحث والرتجيح فعلنا و هذه الرواية إىل اآلن مل 

ّسّنة يتيسر لنا أن نقول هذه الرواية هي أرجح أو الرواية اليت جاءت على اجلادة واليت هي املشهورة يف الكتاب و ال

، أما من حيث اجلواز جواز هذا االستعمال فهذا ال شك فيه بعد جميء اآلية  (( واهللا على كل شيء قدير ))

اليت ذكرا آنفا إمنا ال نقول أّن هذه اللفظة يف هذا احلديث هي ثابتة وإن كان جاءت يف صحيح مسلم . نعم 

  إذا جممع تفضل . ...

ني أن فضيلتكم قد أفتيتهم بأنه ال جيوز احلرب إىل جانب العراق ضد أمريكا مسعنا من اإلخوة اجلزائري السائل :

  وقلت هلم باحلرف وفر نقودك ونفسك هل هذا صحيح ؟

ال هذا على كل حال املسألة مع األسف مضى عهدها حنن كان لنا موقفان يف أول األمر كنا نقول ملا  الشيخ :

عراق ومع الكفار األمريكان و الربيطان فقلنا للمسلمني أم ال انقسمت الدول اإلسالمية إىل قسمني قسم ضد ال

، قلنا هذا يف أول  ( كونوا أحالس بيوتكم )جيوز هلم أن يقاتلوا مع أحد الفريقني وروينا هلم احلديث الصحيح 

العراقي  الفتنة ملاذا ؟ ألن من يقاتل العراق باعتبار حكمه بعثيا غري إسالمي مع السعوديني فهو سيحارب الشعب

املسلم وحنن نفرق بني احلاكم الذي حيكم املسلمني بغري اإلسالم وبني الشعب احملكوم  بذلك احلكم فال جيوز 

للمسلمني أن ينضّموا إىل أحد اجليشني ليقاتل املسلمون بعضهم بعضا هذا الذي كنا نقوله من قبل ولكن ملا 

وغريها السورية إىل األمريكان والربيطان وغريهم من  بدأت احلرب حقيقة وانضمت السعودية واحلكومة املصرية

الدول الكافرة يومئذ قلنا بإنه جيب على املسلمني أن ينصروا اجليش العراقي ولكن بشرط حبكومام وليس 

بأفرادهم هذا الذي قلناه وهنا أشرطة عديدة عند أخونا أبو أمحد ولعله بإمكانكم أن حتصلوا عليها ولذلك قلت 

و خالصة ما كنت ذكرته سابقا وإن كان مع األسف انتهت القضية على ما ال يسر مسلما سواء كان أنه هذا ه

ضد العراق أو مع العراق والعاقبة كما سرتون سيئة جدا جدا ألن هذه احلرب مكنت للكفار يف عقر دار 

  املسلمني أال وهي السعودية . نعم .

  نا يف األشرطة !اللي حيب يسمع هذه الفتوى موجودة عند السائل :

  جزاك اهللا خريا . الشيخ :



يقول السائل ما رأي فضيلتكم بفتوى اإلمام مالك رضي اهللا عنه للمنصور عندما هّم حبمل الناس على  السائل :

  املوطأ حيث جّوز رضي اهللا عنه اخلالف ؟

ال يريدون للحاكم  ال . هو ما جوز اخلالف لكنه وهذا من كماله هو ومن كمال كل أئمة املسلمني الشيخ :

املسلم أن حيمل املسلمني أن يتمّسكوا مبذهب إمام واحد هذا من فضل اإلمام مالك مع أنّه يعتقد فيما ذهب 

إليه بال شك هو صواب ولكنه ال يعتقد أنّه مصيب يف كل مسألة قاهلا ولذلك فهو يعلم أّن يف علماء املسلمني 

أىب على أيب جعفر املنصور أن حيمل املسلمني على مذهب مالك  اآلخرين فيهم خري كثري وكثري جدا ولذلك هو

فقط ألّن هذا معناه تضييق دائرة العلم ألّن العلم إمنا هو يف الكتاب والسنة كماتعلمون من كلمة ابن القيم 

  " اجلوزية رمحه اهللا 

  العلم قال اهللا قال رسوله *** قال الصحابة ليس بالتمويه .

  سفاهة *** بني الّرسول وبني راي فقيه .ما العلم نصبك للخالف 

فهذا من كمال مالك أنه مل يرض لذلك  كال وال جحد الصفات ونفيها *** حذرا من التعطيل والتشبيه "

احلاكم املسلم أن حيمل املسلمني على مذهب مالك وحده ألن العلم مل ينحصر يف علم مالك بل هو موزع يف  

دنيا مل يكن العلم حمصورا يف املدينة كان هناك علماء يف مكة كان هناك كل علماء املسلمني يف كل أقطار ال

علماء يف الطائف كان هناك علماء يف بغداد يف دمشق إىل آخره ولذلك فإباء مالك يف الواقع عربة هلؤالء 

هو توجيه  املقلدين الذين يتعصبون بآراء مذهبهم وال حياولون أن يستفيدوا من مذاهب األئمة اآلخرين شيئا فهذا

  إباء اإلمام مالك أن يفىت مبذهبه أو يعمل مبذهبه فقط . نعم .  

  نصلي وال نكمل ؟ السائل :

  تريدون أن تصلوا هنا أم يف املسجد ؟ الشيخ :

  هل جيوز البقاء يف الدرس و ال يذهب إىل املسجد ؟ السائل :

ن السؤال واحملاضرة قائمة العلمية فيجوز نعم عندما يكون فيه درس يعين مستمر فأنا أرى اآلن لو كا الشيخ :

التأخر أما اآلن عبارة عن أسئلة سؤال وجواب فما يفوت اخلري فيما إذا نطلقتم وصليتم يف املسجد مث عدنا إىل 

إلقاء األسئلة ومساع األجوبة عليها فاألفضل اآلن هو الذهاب إىل املسجد إذا كان شرط اإلجابة متحققا وهو أن 

نعم اللي بده يصل يف املسجد ويف اعتقاده هو األفضل فليتفضل واللي عنده سؤال أو بيجب  ...يكون قريبا 

  يسمع األسئلة واألجوبة جيلس وسنصلي إن شاء اهللا بعد انتهاء اجللسة .

مطلب املسلمني اآلن جتميع اجلهود وليس تشتيتها وال نعلم أن هناك مجاعة إسالمية ال تطلب وال  السائل :



  ة إىل الكتاب والسنة خبالف الذي نسمع من فضيلتكم نرجوا أن توضحوا ذلك هذ السؤال ؟تسعى للعود

الذي مسعه السائل هو احلق ما به خفاء فدعين عن بنيات الطريق ، أنا أقول إن كل اجلماعات  الشيخ :

الف بيننا وبينهم وكما اإلسالمية ال ختالفنا يف الدعوة إىل الكتاب والسنة قوال ولكنها ختالفنا عمال وهذا هو اخل

  قال الشاعر :

  " فحسبكم هذا التفاوت بيننا *** وكل إناء مبا فيه ينضح "

ال يكفي أن نقول كل الطوائف تدعو إىل الكتاب والسنة أن أعرف هذا ولذلك نقول حنن ويف حماضرة قريبة 

ه األرض مهما كانت عريقة يف ألقيناها يف وادي السري األربعاء املاضي قلنا ال توجد طائفة إسالمية على وج

الضالل تقول حنن لسنا على الكتاب و السنة , الشيعة والزيدية واخلوارج واإلباضية و و إىل آخره كلهم يقولن 

بقولنا فما الفرق بيننا وبينهم ألجل أن هذه كلمة يقوهلا كل املسلمني الكتاب والسنة نقول ال بد هناك من مزيّة 

وله ونقول دائما الكتاب و السنة وعلى منهج السلف الصاحل و لنا حماضرات حول شرعية وهذا الذي ندندن ح

هذه الكلمة على مهج الّسلف الّصاحل لكن نقول الكتاب والسنة دون منهج السلف الصاحل ألنه ما من طائفة 

ة وكثرية جدا مهما كانت عريقة يف الضالل إال وتقول على الكتاب والسنة وأنا أضرب على ذلك أمثلة وأمثلة كثري 

خذوا طائفة القاديانية , طائفة القاديانية يؤمنون مبا نؤمن حنن به من األركان اإلسالمية اخلمسة أوهلا شهادة أن ال 

إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا لكن حنن نقول حممد رسول اهللا خامت النبيني ال نيب بعده هم يقولون ال . فيه 

هم و هو املسمى مبريزا غالم أمحد القادياين ويصرحون بأنه سيأيت أنبياء آخرون أنبياء بعد حممد وقد بعث عهد

من بعده إذا هؤالء التقوا معنا كتاب و سنة ولكن خرجوا عن الكتاب والسنة كيف خرجوا على الكتاب و الّسّنة 

أنكر آية من القرآن كفر ؟ ال . ألنه أي مسلم إذا  (( ولكن رسول اهللا وخاتم النبيين ))؟ هل أنكروا قوله تعاىل 

باهللا و رسوله يعين انكشف أمره وطلعت رائحته , كلهم يقولون كتاب و سّنة وهؤالء القاديانني من هؤالء فإذا 

يلفون حوهلا ويديرون املعىن فيها وإذا م يقولون أنتم أخطأمت  (( ولكن رسول اهللا وخاتم النبيين ))يف آية   ...

مت النبيني يعين ال نيب بعده إذا إيش املعىن يا مجاعة ؟ قالوا خامت النبيني أي هو زينة يف فهم اآلية أا تعين خا

النبيني كما أن اخلامت يف األصبع هو زينة األصبع فرسول اهللا هو زينة األنبياء إذا ما أنكروا اآلية آمنوا معنا باآلية 

ة مثال املعتزلة الذين ينكرون القدر والذين ينكرون ولكن تأولوها وهذا هو الفرق بني الفرقة الناجية و الفرق الضال

(( وجوه يومئذ ناضرة رؤية اهللا من املؤمنني يف اآلخرة هل ينكرون بعض اآليات الواردة يف الّرؤية كقوله عز وجل 

  هل ينكروا ؟ ال ما ينكروا هل يؤمنون بأن املؤمنني كما قال الشاعر الفقيه  : إلى ربها ناظرة ))

  املؤمنون بغري كيف *** وتشبيه وضرب من مثال "" يراه 



هل يؤمنون ذه الرؤية ؟ ال . إذا هم يقولون بالكتاب والسنة ولكن يتأولون اآليات واألحاديث اليت ختالف 

عقيدم لذلك حنن نقول اليوم ال يكفي أن نقول كتاب وسنة وإمنا منهج السلف الصاحل أيضا ، جاء يف سؤال 

أن جنمع وال نريد أن نفرق حنن هؤالء وليسوا هم أولئك كيف ذلك ؟ فنحن نسأهلم اآلن على السائل حنن نريد 

أي قاعدة تريدون أن جتّمعوا املسلمني هل أنتم معنا على الكتاب والسنة ؟ إن قالوا نعم ، نقول هاتوا برهانكم 

ب والسنة ؟ عقيدتكم هل صالتكم على الكتاب والسنة ؟ صيامكم على الكتاب والسنة ؟ حجكم على الكتا

على الكتاب والسنة ؟ ضربنا لكم بعض األمثلة آنفا هم ال يدندون حول هذه القضايا إطالقا ولذلك فأنا أعتقد 

أن األخ الذي وجه هذا السؤال هو يؤمن معنا كما تؤمن الطوائف األخرى كّلها كتاب وسنة و لكن ال ميشي 

يف احلديث الصحيح و حيسن يب اآلن أن أذكر احلديث الذي  معنا ، ال ميشي معنا على اخلط كما أشرت آنفا

، قال  (( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه و ال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ))يفّسر اآلية السابقة 

( هذا صراط اهللا عليه الصالة و السالم ذات يوم و هو جالس بني أصحابه وقد خط هلم خطا مستقيما قال 

الخط المستقيم طرقا قصيرة قال وهذه طرق وعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو  وخط حول هذا

(( وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن الناس إليه, ثم قال عليه السالم 

أمتّىن لو أن هذا إذا السبل اليت يسلكوها اإلسالميون فضال عن غريهم هي متعّددة كما أشرنا آنفا وأنا  ) سبيله ))

السائل ميكنه أن يوّجه الّسؤال مباشرة حّىت أسأله الّسؤال التقليدي أين اهللا ؟ فسأقول له جوابك إما أن يكون 

، فأنت مع  " اهللا موجود يف كل موجود "على السنة اهللا يف الّسماء كما قالت اجلارية أو يكون كما يقول الناس 

هللا أنت معنا أما اجلماعات هذه ليست معنا فلذلك التكتل جيب أن يكون من ؟ إن قال أنا معكم نقول احلمد 

ليس قوال فقط بل قوال و عمال حينما تتوّحد عقيدة املسلمني عبادات املسلمني صالم صيامهم إىل آخره حينئذ 

ء اهللا على حنن نقول جنمع وال نفرق لكن مع ذلك مثل هذا السؤال يذكرين بشيء قد تستغربونه وأنتم معنا إن شا

اخلط ولكنه من العلم العزيز لقد جاء يف صحيح البخاري أن من أمساء النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم املفرق من 

أمساءه عليه السالم املفرق ملاذا ؟ أوال يفرق بني احلق والباطل وهذه مسألة بديهية طيب إذا فرق بني احلق والباطل 

د من ذلك أمران متالزمان لذلك من أمساء الفرقان ألنه يفرق بني احلق والباطل أال يفرق بني احملق و املبطل ، ال ب

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم ملا بعث بدعوة احلق هذه أمل يفرق بني األب واالبن ؟ أمل يوجد يف السرية الّنبويّة 

وا عند كلمة جتميع بدون إيش ؟ أب قاتل ابنه وابن قاتل أباه ؟ هذا كله وجد فإذا ال ينبغي هلؤالء الّدعاة أن يظل

عقيدة بدون منهج ألن هذا التجميع ال يفيدهم شيئا والواقع فهناك أحزاب ومجاعات كثرية معروفة بعضها يكاد 

مير عليها قرن من الزمان مث مل تصنع شيئا إطالقا منذ ذلك الزمان القدمي وهم يدعون إلقامة دولة اإلسالم ولكن 



ا هم يتحركون ويسمون أنفسهم باحلركيني وأنا أقول صدقوا ولكن حركتهم  يقف عند ما صنعوا شيئا إطالقا وإمن

فيه حركة لكن ما فيه تقدم إن مل يقرتن مع هذه احلركة التأخر ، هناك  " مكانك راوح "نظرة عسكرية فقط وهي 

ضوا عنها هي قول ذلك حكمة قاهلا بعض هؤالء الدعاة لو أم وقفوا عندها النتفعوا ولنفعوا غريهم ولكنهم أعر 

أول ما ينبغي على املسلم أن يقيم من دولة  " أقيموا دولة اإلسالم يف قلوبكم تقم لكم على أرضكم "احلكيم 

إسالم يف قلبه هي العقيدة الّصحيحة فإذا خال القلب من العقيدة الّصحيحة املستقات من الكتاب و السنة 

ض اإلسالم وهذه حتتاج إىل مؤهالت كثرية وكثرية جدا أسها فكيف ميكنهم أن يقيموا دولة اإلسالم على أر 

وأصلها هو العقيدة الصحيحة وهم ال يدندون حول هذه العقيدة واملثال بني إيديكم اآلن اسألوا من شئتم من 

باهللا هؤالء الدعاة أين اهللا ؟ بيقولوا إيش هذا السؤال هذا السؤال ال جيوز هذا فيه حتديد لرب العاملني جتسيم أعوذ 

جيهلون حىت هذا احلديث املتلقى من األمة بالقبول واملروي يف صحيح مسلم وموطأ مالك ومسند أمحد ودواوين 

( أين اهللا قالت في السماء قال لسيدها أعتقها فإنها السنة باالتفاق أن اجلارية سأهلا الرسول عليه السالم 

ضال عن أن جييبوا اجلواب ليس ألن اجلارية قالت هكذا فإذا سألتهم هذا السؤال أنكروا عليك السؤال ف مؤمنة )

(( أأمنتم من في السماء ، ألن اهللا سبقها إىل ذلك وعّلمها فقال تعاىل يف السور اليت نقرأ الكثري منا يف كل ليلة 

أن يخسف بكم األرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف 

، ماذا فعل  (( ولكن رسول اهللا وخاتم النبين ))ذا فعلوا  ذه اآلية ؟ ما فعل القاديانيون بآية ، ما نذير ))

(( أأمتنم من في تأولوها تأولوها تأولوها معهم قالوا  (( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ))املعتزلة بآية 

قالوا املالئكة قلنا  رض فإذا هي تمور ))(( أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم األيعين املالئكة  السماء ))

( الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في األرض يرحمكم من في هلم فماذا تقولون يف قوله عليه السالم 

(  الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في األرض أيضا هدول املالئكة احلديث حيكي عن الرمحن  السماء )

بينكروا احلديث لكن يلفوا ويدوروا ما ينكروا اآلية ألم إذا أنكروها كفروا ، ما  يرحمكم من في السماء )

صراحة لذلك حنن نريد من إخواننا هؤالء الذين يظهر من بعض أسئلتهم أن قلوم طيبة وصافية ولكنهم مع 

كلمة سواء   األسف ما فهموا حقيقة اخلالف هو بالتعبري العصري اليوم وضع النقاط على احلروف الكتاب والسنة

ولكن تطبيق حياتنا العقدية والسلوكية والتعبدية على الكتاب والسنة هذا غري مطبق إطالقا وأنا أمتىن يكون هناك 

  إنسان خيالف هذا الذي أقوله حىت نتناقش معه باليت هي أحسن وتتجلى احلقيقة لكل ذي عني .

  يح مسلم ؟مسعنا أن عبد اهللا اهلرري نسخ حديث اجلارية من صح السائل :

(( وال يجرمنكم شنئان قوم على أال السؤال فيه غرابة يا أخي حنن نتأدب بأداب القرآن قال تعاىل  الشيخ :



، هذا عبد اهللا احلبشي من املعطلة لكن ما معىن السؤال نسخ هذا احلديث   تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ))

  معىن السؤال ؟كيف معىن هذا ؟ ال يستطيع إنسان أن ينسخ حديثا فما 

أبو ليلى : شيخنا يف طبعة جديدة وجدت يف لبنان طبعت طبعها نفس اهلرري هذا ما وضع فيها حديث اجلارية 

  ؟

  بس ما يقال إنه نسخ احلديث . الشيخ :

  أبو ليلى : طيب من هم األحباش يا شيخنا األحباش ؟

ة ومن الذين يكفرون أئمة السلف كابن تيمية أتباع عبد اهللا احلبشي هذا قلت لكم آنفا هذا من املعطل الشيخ :

وابن القيم اجلوزية وغريهم وهؤالء هلم خطورم يف لبنان اآلن مع األسف ألن لبنان اآلن خاوية على عروشها 

  غريه . " خال لك اجلو فبيضي واصفري "ليس فيها دعاة إسالميني فهؤالء يعين كما قيل قدميا 

  اك فرق بني الصور اليت هلا ظل واليت ليس هلا ظل ؟ما حكم التصوير وهل هن السائل :

هذه املسألة من هذه املسائل اليت ال يزال املسلمون خيتلفون فيها يقسمون الّصور إىل قسمني صور  الشيخ :

جمسمة هلا ظل وصور غري جمسمة ال ظل هلا هذا التقسيم ال شك يراعي الواقع لكن الشارع احلكيم هل فرق بني 

؟ كل املسلمني اليوم الدعاة اإلسالميني اليوم ال خيفى عليهم احلديث الذي أخرجه البخاري ومسلم واقع و واقع 

يف صحيحيهما من حديث السيدة عائشة رضي اهللا تعاىل عنها أن النيب ص¶ل اهللا عليه وآله وسلم كان يف سفر 

ل اهللا إن كنت أملمت بذنب فلما رجع و أراد أن يدخل وقف خارج البيت فسارعت عائشة إليه وقالت يا رسو 

القرام هي ستارة عليها تصاوير قالت اشرتيته لك يا رسول اهللا يعين  ( ماذا هذا القرام )فإين أستغفر اهللا قال 

( إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هؤالء الستقبالك وأزين البيت بقدومك فقال عليه الصالة و السالم 

هل هذه الصورة كانت جمسمة ؟ ال . منقوشة على القماش ليست  )المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم 

صنما هذا الصنم هو الذي يعربون عنه بأنه جمسم أما الصورة على القماش على الورق على اجلدار ليس له ظل 

هذا ليس جمسما فهذه الصورة مل تكن جمسمة وإمنا كانت مطرزة أو مدهونة كماترون اليوم يف كثري من الثياب 

لوا اآلن مصيبة العامل اإلسالمي ذه الفتاوى اليت تصدر من بعض الناس ليسوا من العلماء ليسوا من الفقهاء وتأم

يقينا هم مثقفون لكن ليس كل مثقف هو عامل ليس كل مثقف فقيها الفقيه الذي قال الرسول عليه السالم يف 

ض النصوص اليت تؤيد آراءهم ويعرضون عن هؤالء يأخذون بع ( من يرد اهللا به خيرا يفقهه في الدين )مثله 

النصوص األخرى ختالف آراءهم ، فهذا احلديث موجود يف صحيح البخاري ومسلم فبماذا ختلصوا منه قالوا 

يومئذ حرم الرسول عليه السالم حىت هذه الصور الغري جمسمة و اليت ال ظل هلا ألم كانوا حديث عهد بالشرك 



ء املسلمني وبني الشرك حرم عليهم الصورة بتاتا ما كان منها جمسما و ما كان منها فلقطع دابر الشرك بينهم هؤال

غري جمسم ، خوف وخشية أن تعبد من دون اهللا تبارك و تعاىل هذا من زخرف الكالم ملاذا ؟ ألن األحاديث اليت 

اء اهللا هي املرحلة اليت جاءت يف حترمي الصور هي أحاديث مدنية والعهد املدين كما تعلمون يف ظين مجيعا إن ش

تلت العهد املكي الذي قضى فيه الرسول عليه السالم دعوته إىل الّتوحيد وحماربة الشرك بكل أنواعه وأشكاله 

وبكل وسائله ومن ذلك أّن الّنيب صّلى اهللا عليه وسلم حّرم على هؤالء املسلمني يف العهد املكي أن يزوروا قبور 

، يف  ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور أال فزورها فإنها تذّكركم اآلخرة )ين قال هلم املسلمني ولكن يف العهد املد

هذا العهد حّرم الّنّيب صّلى اهللا عليه وسلم ليس يف العهد املكي يف العهد املدين حّرم عليهم التصوير بكّل أشكاله 

رام وغريه وأحاديث كثرية وكثرية وأنواعه سواء ما كان منه جمّسما له ظل أو غري جمسم ليس له ظل وحديث الق

جدا قالوا فالرسول حرم ذلك عليهم حرصا على عقيدم يا ترى هل يعقل مثل هذا الكالم أّن النيب صلى اهللا 

عليه وآله وسلم يف بيت النبوة يف بيت عائشة اليت قال هلا عليه الصالةوالسالم ذات يوم يف املدينة يف بيتها يا 

قالت عليك وعليه السالم يا رسول اهللا ترى ما ال نرى هل خيشى الرسول  ك السالم )( هذا جبريل يقرأعائشة 

عليه الصالة والسالم على السيدة عائشة أا لو بقيت هذه الصورة هذا القرام بقي يف بيتها أن تعود إىل الشرك 

ا أن تعود إىل الشرك وهي مل تكن يوما ما مشركة أبدا ألا ولدت يف اإلسالم فهو عليه السالم خيشى عليه

ولذلك حذرها من هذا القرام من هذه الصورة إن سلمنا جدال وهذا التسليم باطل فمىت يا مسلمون مىت صارت 

هذه الصور مباحة إذا كانت يف عهد املدين و يف بيت النبوة و الرسالة كان حمرما ففي أي وقت صار حالال يف 

الدنيا كلها فهم يريدون أن يعودوا باملسلمني إىل الوثنّية الّسابقة عصر القرن العشرين حيث الطواغيت منتشرة يف 

وجيب أن تعلموا حقيقة تارخيية كونية طبيعّية الشر ال ينتشر بني الناس طفرة وفجأة وإمنا ميشي رويدا رويدا كما 

  قال ذلك الشاعر العريب يف زمن الدولة العباسية أم األموية قال املهم :

  ميض نار *** ويوشك أن يكون هلا ضرام ." أرى خلل الرماد و 

  فإن النار من عودين تذكى ***  وإن احلرب أوهلا الكالم "

هكذا الشر يأيت رويدا رويدا ولذلك كان من كمال الشريعة اإلسالمية أّا جاءت بنوعني من التشريع حرام لذاته 

ألا قد تؤّدي إىل أمر حمّرم بذاته حنن نعلم يقينا  حرام لغريه حّرم كل وسيلة هذه الوسيلة ليست حمّرمة لذاا وإّمنا

أن أّي مسلم يأخذ دبوس ويغطه يف اخلمر ويعمل هكذا ، ما تؤثر فيه هذه القطرة من اخلمر الذي تعلقت برأس 

الدبوس لكن هذا حرام ملاذا؟ ألن هذه القطرة قد تتبعها قطرة وقطرة إىل آخره  كما أننا نعلم يقينا أن النظرة 

ىل لك والثانية عليك إذا وّجهت نظرتك الثانية إىل امرأة ال حتل لك فهذه النظرة ما ضرتك يقينا وال أصابت األو 



يف احلديث اآلخر ملاذا  ( اصرف بصرك )وقال  ( هي عليك )املرأة اليت نظرت إليها بسوء إطالقا ومع ذلك قال 

  وكما قال شوقي يف شعره املعروف . ؟ ألّن هذ النظرة قد تتبعها نظرة و نظرة تتبعها مث ال يكفي

( كتب على ابن آدم حظه ، وهذا ما أخذه من قوله عليه السالم  " نظرة فابتسامة فسالم فكالم فموعد فلقاء "

من الزنا فهو مدركه ال محالة فالعين تزني وزناها النظر واألذن تزني و زناها السمع واليد تزني وزناها 

إذا حرم هذه األشياء املقدمات كي  مشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه )البطش والرجل تزني وزناها ال

ال تصل إىل النهاية وهو الزنا الفاحشة الكربى هكذا حّرم الرسول عليه السالم الّصور بكل انواعها خشية أن يعود 

ثل هذا لقد أخربنا النيب الّناس إىل عبادة الّصور واألصنام كما وقع األمر يف اجلاهلّية األوىل وهل ميكن أن يقع م

( ال تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول صنم لهم يسمى ذو صلى اهللا عليه وسلم فقال 

إذا ال بد أن يعود الشرك األكرب إىل الناس مع الزمن فهل يأيت فجأة هذ الشرك أم تأيت على السنة  الخليصة )

من هذا الوميض صدور فتاوى اليوم تفرق بني الصور اسمة   " أرى خلل الرماد وميض نار  "اليت ذكرناه آنفا 

والصور غري اسمة واألحاديث مل تفرق إطالقا بني أي صورة ال فرق بني جمسمة وغري جمسمة يكفيكم قوله عليه 

ين صورة يف اللغة أنتم معشر العرب صورة يف اللغة ال تع ( ال تدخل المالئكة بيتا فيه صورة )الصالة والسالم 

مش ضرروي املصور  ( كل مصور في النار )جمسمة أو غري جمسمة كلها صورة كذلك يكفيكم قوله عليه السالم 

يكون ّحناتا بالّشاكوش و اإلزبيل ، ال . مصور باليد , مصور يف بالنحت , مصور باآللة الفوتوغرافية مصور 

( لعن اهللا  ( كل مصور في النار )ورون بالكبسة على اآللة بطلع عشرات األصنام هناك كل هؤالء امسهم مص

اهللا أكرب إذا كان الرسول عليه الصالة والسالم كما قلنا يف بعض احملاضرات ما أدري إذا كان أتيح  المصورين )

( كل بدعة ضاللة وكل لبعض احلاضرين يف هذه البلدة أو يف هذا املكان أن مسعوا مرة قولنا يف قوله عليه السالم 

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يكرر هذه القاعدة هذه الكلية يف كل خطبة خيطبها هذا  ار )ضاللة في الن

التكرار معناه أنه يقصد غرس هذه العقيدة يف أذهان السامعني كقاعدة كلية كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار 

( لعن اهللا  ر في النار )( كل مصو فإذا رأيتم الرسول يف كل األحاديث يطلق و يعم وال خيصص فيقول 

مع ذلك حنن نقول بكل برودة دم أبرد من دم  ( ال تدخل المالئكة بيتا فيه صورة أو كلب ) المصورين )

اإلنكليز ال مو كل صورة حمرمة و ال كل مصور ملاذا ؟ لشبه عرضت هلم  وهذا فيه جتديد وفيه مصلحة يف اقتناء 

( ما تركت حيرمهما ما من شيء كما قال عليه الصالة والسالم  الصور هذه املصلحة إذا وجدت فاإلسالم ال

 شيئا يقربكم إلى اهللا إال وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن اهللا ويقربكم إلى النار إال ونهيتكم عنه )

هذا كل  ( ما بعث اهللا نبيا إال كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعمله لهم )ويف احلديث اآلخر 



نبياء فما بالكم بسيد األنبياء لقد دلنا على أخري أحسن ما يقدم كمنهج ملسلمني يريدون أن يعيشوا حياة طيبة األ

فاآلن إذا قلنا فيه مصلحة يف اقتناء بعض الصور أليس عندنا دليل ؟ نعم عندنا دليل ولكن هذا الدليل ال جيوز 

( من القضاء على كل بدعة ضاللة يأتون إىل حديث  استعماله للقضاء على القاعدة الكلية كما يفعل البعض يف

فيهمونه فهما سيئا فيعطلون الكلية اليت كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  سن في اإلسالم سنة حسنة )

فهل جيوز للمصور  ( كل مصور في النار )غرسها يف نفوس أصحابه كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار اآلن 

لص جمرم لكي يوضع يف مكان يف العدالة مثال يف مركز للشرطة وحنو ذلك حىت يتيسر أن يصور صورة مثال 

للمتتبعني هلؤالء املؤذين للمسلمني والسارقني ألمواهلم مثال أو القتلة الّسافكني للّدماء أن تصّور هلم صورا نقول 

يف الشارع وحامل مبا يسمى نعم هذا جيوز أما أنه تكون الصور مباحة للناس حىت الطفل الصغري تالقيه ماش 

بالكامريا هذا هو اإلسالم أباحه لقد أخذنا وصرنا نصلي يوم اجلمعة وأمامنا شاب وطابع يف ظهره صورة امرأة 

منفوشة الشعر أو دب أو أسد أو غري ذلك من احليوانات دخلت الصور حىت يف املساجد وليس هذا فقط 

السائل أنه جيب أن جنمع وال نفرق نقول دخلت الصور اآلن دخلت املساجد وهنا نوصل كالمنا بالسؤال ذلك 

(( وأن المساجد هللا فال إىل املساجد الزعيم الفالين والشهيد الفالين إىل آخره ، صارت الصور كلها يف املساجد 

كرب ، ذه الطرق امللتوية يف تسليك بعض املخالفات الشرعية بنوايا طيبة دخل الشرك األ تدعوا مع اهللا أحدا ))

(( وقالوا ال تذرّن آلهتكم وال يف قوم نوح عليه الصالة والسالم ومن كانوا قبلهم كما أشار ربنا عز وجل يف قوله 

هؤالء كما يقول ابن عباس كانوا عبادا هللا صاحلني هدول مجاعة  تذرن ودا وال سوعا وال يغوث ويعوق ونسرا ))

باعهم هدول ما بيجوز أن تدفنوهم يف أي مكان هدول هلم تاريخ صاحلني عّباد هللا ماتوا فجاء الشيطان و قال ألت

عندكم هلم مسعة هلم تأثري إذا ال تدفنوهم يف مقابركم العامة ادفنوهم أمام دوركم فاستجابوا ودفنوهم يف أماكن 

اما صاحلني خاصة مث تركهم جيال مث جاء إىل اجليل الثاين قال كما تعلمون مما بلغكم من آباكم أن هؤالء كانوا أقو 

القبور قد تأيت السيول والعواصف تذهب م فإذا ما ذا نفعل اختذوا هلم أصناما احنتوا هلم أصناما ففعلوا و  ...

وضعوها يف مكان  فجاء إىل اجليل الثالث وقال هذه األصنام كما تعلمون متثل أقواما صاحلني فال يليق بكم أن 

كن تليق م ففعلوها مث ما جاء اجليل األخري إال ياهللا نذور وسجود جتعلوها يف أي مكان جيب أن تضعوها يف أما 

وحنو ذلك حىت بعث نوح عليه السالم إىل هؤالء الذين عبدوا هؤالء اخلمسة من دون اهللا تبارك وتعاىل وهكذا 

بنقول يأيت الشر كما ذكرنا بالتدرج فباسم أن الصور فيها مصاحل يف بعض املنواحي نفتح الباب على مصرعيه و 

الصور حرمت من باب سد الّذريعة واآلن ما عاد خناف من الشرك ، علما أن الشرك ال يزال يف املسلمني وليس 

يف السوفيات وال يف األملان والربيطان يف املسلمني ال يزال هناك ناس يستغيثون بغري اهللا وينادون عبد القادر 



م وا وا إىل آخره ، سبحان اهللا نسأل اهللا عز وجل أن يلهمنا اجليالين اللي يف العراق وبطاح اجلمل اللي يف الشا

  رشدنا وأن يعّلمنا ديننا .
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